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Abstract	
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Title: What it means for a woman to leave a violent relationship - A qualitative study on how 

women's shelters talk about violence in close relationships [Translated title] 

Supervisor: Mikael Bengtsson  

 

 

The aim of this qualitative study was to examine how four different women’s shelters talk 

about what happens to a woman after she has left a relationship where there has been 

domestic abuse. This was achieved by taking part of the different women’s shelters narratives 

on domestic abuse and their work through semi- structured interviews. This study focuses on 

how the different women’s shelters talk about possible difficulties the women can encounter 

when they leave from a constructivist point of view. This study found that women has to go 

through a process of change to be able to withstand their new social situation and the 

difficulties that follow. Such difficulties can be financial problems, housing problems, 

isolation or having to continue to deal with the former partner. Therefore, the women’s 

shelters talk about the importance of support and developing copingstrategies for the women 

to be able to handle their new situation and contradicting feelings.  

 

Keywords: Domestic abuse, women’s shelters, constructivism, process of change, 

copingstrategies 
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Problemformulering  
	
Våld i nära relationer är idag ett stort och utbrett samhällsproblem som är svåråtkomligt. Den 

allmänna synen på våld mot kvinnor som förekommer idag genom bland annat lagstiftningar 

och massmedia kan ses som ett resultat av framförallt de ideellt arbetande kvinnojourernas 

arbete för att få våld mot kvinnor i nära relationer erkänt som ett samhällsproblem, från att ha 

varit ett undanskymt och skamligt problem på privatlivets område (Andersson & Lundberg, 

2001 s. 63).  

 

I Brottsförebyggande rådets (Brå, 2014) nationella kartläggning om brott i nära relationer 

framkommer det att ungefär en femtedel av Sveriges befolkning någon gång under sitt liv har 

blivit utsatt för våld av en närstående. Av de som utsatts för våld av en närstående är det 

många som levt med det länge utan att anmäla det och våldet har inte uppdagats förrän det 

blivit tillräckligt allvarligt eller när det inte längre går att dölja (SOU 2014:49). Trotts att vi i 

Sverige idag i ökad utsträckning uppmärksammar våld i nära relationer omfattar den 

offentliga statistiken endast det polisanmälda våldet vilket innebär att det till största 

sannolikhet finns ett stort mörkertal av utsatta kvinnor (Amnesty, 2004 s.22).  

 

I tidigare forskningen rörande våld i nära relationer har det fokuserats mycket på att 

undersöka vad som orsakar våldet och varför kvinnan stannar kvar. Dock så har det inte lagts 

lika mycket fokus på att forska och prata om konsekvenserna för kvinnorna som lämnar ett 

våldsamt förhållande. Våld i nära relationer kan innefatta många olika typer av våld men 

denna undersökning kommer fokusera på de kvinnor som blivit utsatta för fysiskt, psykiskt, 

emotionellt och ekonomiskt våld som varit tillräckligt allvarligt att kvinnorna behöver stöd 

och hjälp från kvinnojouren för att hantera sin situation. Enligt kvinnojouren är uppbrottet 

från mannen endast det första steget för kvinnan och menar att det behöver mer kunskap 

rörande vad kvinnan kan behöva ge upp och vad hon möter efter hon lämnat mannen samt hur 

hennes nya situation kan påverka henne. De menar således att det för lite kunskap rörande 

konkreta konsekvenser såsom ekonomiska och materiella svårigheter samt bristande sociala- 

och familjerelationer som kvinnans nya situation efter mannen för med sig.  

 

Våld i nära relationer och dess medförande konsekvenser är en påtaglig verklighet som kräver 

både uppmärksamhet och motåtgärder av många slag. Det råder dock delade åsikter om vad 

som är bakomliggande orsaker till problematiken och därför också dess lösningar. Det 
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konstruktivistiska perspektivet kan därför bidra till en större förståelse av detta problem 

genom att analysera den rådande beskrivningen, gjorda av personal på kvinnojouren, av 

problemet och hur det ska lösas (Andersson & Lundberg, 2001 s. 64). Jag vill således 

undersöka hur personal på kvinnojouren talar om och beskriver vad som händer efter 

uppbrottet ur ett våldsamt förhållande och hur kvinnan nya situation sedan kan se ut samt 

vilka konsekvenser det kan medföra.   

 

Syfte 
	
Syftet med undersökningen är att undersöka hur personal på kvinnojouren talar om 

konsekvenser för kvinnor att lämna våldsamma förhållanden.  

 

Frågeställningar  
	
Vad innebär det att lämna ett våldsamt förhållande? 

Hur förändras kvinnans situation av att lämna? 

Hur kan den nya situationen förstås ur ett förändringsperspektiv?  

 

Definition av våld i nära relationer  
 

Våld är ett begrepp som kan innefatta många saker och ta sig olika uttryck. I denna 

undersökning kommer Per Isdals (2001) definition av våld att användas vilket lyder: ”Våld är 

en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får 

denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill” (Isdal, 2001 s. 

34).  

	
Det är inte helt enkelt att kortfattat beskriva våld i nära relationer eller mäns våld mot 

kvinnor. Denna undersökningen handlar dock inte om att definiera vad våld i nära relationer 

är utan hur personal på kvinnojouren pratar om konsekvenserna av att lämna ett våldsamt 

förhållande. Därför kommer det inte att ges en heltäckande bild av vad våld i nära relationer 

är utan kommer endast att ge en kortfattad beskrivning.  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) förklarar på sin hemsida att våld i nära relationer kan 

visa sig på olika sätt såväl som fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent, ekonomiskt och materiellt 
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och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. De fortsätter att förklara att parallellt med 

dessa former av våld förekommer även hot och våld mot barn, andra närstående och 

eventuella husdjur (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019b). Våld i nära relationer 

inkluderar alla typer av relationer mellan närstående såväl som inom heterosexuella och 

samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer (ibid.). 

Den vanligaste formen är dock att en man utövar våld eller kontroll över en kvinna. Därför 

kommer denna undersökning att fokusera på det fysiska, psykiska, emotionella och 

ekonomiska våldet mot kvinnor. 

 

Det som kännetecknar våld i nära relationer är att den utsatta har en nära relation till 

förövaren och ofta även starka känslomässiga band, vilket kan göra det svårt att stå emot 

våldet och bryta upp. Våldet sker för det mesta i den utsattas hem och kan variera både i 

allvarlighetsgrad och frekvens (Operation kvinnofrid, 2019). Det är även vanligt att våldet är 

selektivt, det vill säga att det för det mesta endast sker inom relationen (Isdal, 2011, s. 192). 

Oberoende av hur våldet tar sig uttryck så är syftet eller funktionen med våldet desamma, att 

etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma (Operation kvinnofrid 

2019). Då våldet i nära relationer oftast utövas under en längre tid och ökar i intensitet med 

tiden kan det leda till att våldet blir till ett normaliserat och förväntat inslag i kvinnans vardag.  

 

Vad är en kvinnojour?  

	

Kvinnojoursrörelsen startade i mitten av 1970-talet i Sverige och de första kvinnojourerna 

bildades runt 1978. Rörelsen började som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer 

för denna typ av våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019a). Jourverksamheten var både 

ett politiskt initiativ och en solidarisk handling för de våldsutsatta kvinnorna där tanken med 

kvinnojouren var att stödja kvinnorna och ge dem möjlighet att möta andra kvinnor i 

egenskap av medmänniskor, inte experter, (ibid.) vilket det även är idag.  

 

Idag finns det ungefär 200 ideella kvinnojourer i Sverige som arbetar med att stödja och ge 

skydd till utsatta kvinnor. Olika kvinnojourer kan se olika ut både anställningsmässigt samt 

kunskaps- och arbetsmässigt men en stor del av kvinnojoursverksamheten bygger på de 

enskilda medlemmarnas frivilliga, ideella och oavlönade arbete. Alla kvinnojourer är egna 
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föreningar och arbetar på olika sätt men gemensamt för alla kvinnojourer är att de har en 

jourtelefon där kvinnor och tjejer anonymt kan ringa för att få stöd (ROKS, 2019). De kan 

erbjuda kvinnan samtalsstöd och råd samt olika gruppverksamheter för de utsatta kvinnorna. 

Kvinnojouren kan agera som en stödperson och följa med kvinnan vid besök på olika 

myndigheter såsom polis och socialtjänst. Flera kvinnojourer kan även erbjuda skyddade 

boenden där kvinnor som behövt fly kan bo tills ett permanent boende är ordnat. 

Kvinnojourer är alltså föreningar som finns till för att stötta och hjälpa kvinnor som blivit 

utsatta för olika typer av våld.  

Tidigare forskning 
	
I detta avsnitt kommer en presentation av den tidigare forskning som gjorts inom våld i nära 

relationer och som bedöms som relevant och kan kopplas till undersökning. Nedan följer en 

presentation om hur man på olika sätt kan se på våld i nära relationer och hur detta påverkar 

det professionella arbetet. Efter att detta har gjorts presenteras sedan varför kvinnan stannar 

kvar i det våldsamma förhållandet och hur hennes uppbrottsprocess kan se ut. Avslutningsvis 

redogörs vilka behov de våldsutsatta kvinnorna kan ha och vilka insatser det finns.  

 

Mycket av den tidigare forskningen visar på att det har forskats relativt mycket kring våld i 

nära relationer, varför kvinnor stannar, om kvinnors uppbrottsprocess och vilket behov av 

hjälp som finns. Dock så finns det inte lika mycket forskning rörande vad som händer efter att 

kvinnan lämnat ett våldsamt förhållande och hur hennes livssituation utvecklas materiellt och 

ekonomiskt, avseende sociala relationer och familjerelationer samt vardagslivets svårigheter 

och därför görs bedömningen att det är relevant att undersöka konsekvenserna av uppbrottet 

sett ur personal på kvinnojourens perspektiv.  

 
Olika perspektiv på våld 
	
Holmberg och Bender (1998) har på uppdrag av socialstyrelsen gjort en kartläggning över 

olika kvinno- och mansjourer samt hur dessa uppfattas av socialtjänst, sjukvård och polis. 

Även om rapportens främsta syfte inte är att undersöka de olika verksamheternas förståelse av 

våld tar rapporten upp och berör verksamheternas synsätt på våld då det avspeglar sig i sättet 

de arbetar på.  

 



8	
	

Enligt Holmberg och Bender (1998) bygger kvinnojourernas förståelse av våld i nära 

relationer antingen på en jämställdhetinriktad eller en feministisk analys av 

kvinnomisshandel. Jämställdhetsperspektivet bygger på att våldet mot kvinnor beror på en 

bristande jämställdhet där kvinnojouren ser individuella orsaker hos de enskilda männen som 

förklaring till våldet. Detta synsätt skapar ett vi och dem tänk kring misshandlade och icke 

misshandlade kvinnor hos kvinnojouren och leder till att kvinnojourerna snarare identifierar 

sig med dem som tar avstånd från enskilda mäns våld mot kvinnor än de kvinnor som stannar 

kvar.  

 

Det feministiska perspektivet består av att man ser mäns våld mot kvinnor som en del i mäns 

överordning i samhället och där alla kvinnor är mer eller mindre utsatta. I detta synsättet 

identifierar kvinnojourerna sig med de utsatta kvinnorna och menar på att alla kvinnor är 

utsatta för mäns överordning och därför finns det egentligen ingen skillnad mellan 

våldsutsatta och ickevåldsutsatta kvinnor.  

 

Oberoende av de ideologiska skillnaderna mellan kvinnojourerna har de gemensamt att de 

utgår från kvinnornas behov. Holmberg och Bender (1998) menar på att socialtjänsten inte är 

ett alternativ för många kvinnor då de bland annat är rädda för att barnen ska bli 

omhändertagna och därför är kvinnojouren nödvändig för att dessa kvinnor ska få stöd och 

hjälp. Kvinnojouren kan därför ses som en fristad då de inte har samma krav på objektivitet 

och helhetssyn som socialtjänsten har även om de fortfarande har anmälningsskyldighet.  

 

Jag är medveten om att Holmberg och Benders (1998) studie utfördes för flera år sedan men 

anser ändå att den är relevant för att få en insyn kring hur professionella kan tänka och 

resonera kring våldsutsatta kvinnor. Studien visar även på hur bemötandet är kopplat till hur 

aktörerna tänker kring våldet.  

 
Varför stannar hon?  
	
Enligt Margareta Hydén (2008 s. 165) är en av de vanligaste frågorna rörande 

kvinnomisshandelsfrågor varför kvinnan väljer att stanna. Enligt Hydén (ibid.) finns det inga 

förklaringar som ger tillfredställande svar på denna frågan men att det finns flera 

uppfattningar om varför kvinnan väljer att stanna. Från ett individualpsykologiskt perspektiv 

framförs det att kvinnan med största sannolikhet lider av någon personlighetsdefekt som 
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påverkar hennes förmåga att fatta förnuftiga beslut medans man från ett feministiskt 

perspektiv pekar på att kvinnan stannar för att hon har normaliserat våldet. Detta, menar 

Hydén (ibid. s. 166) ger en felaktig bild då kvinnan ständigt bryter upp från våldet genom att 

lämna situationen antingen fysiskt eller psykiskt genom att fly in i sina tankar. Därför skriver 

Hydén (ibid. s. 166) att man skulle komma närmare sanningen om man byter ut frågan varför 

hon stannar till vad händer när kvinnan går. För att få en djupare förståelse anser Hydén (ibid. 

166) att man bör känna till de faktorer som förenar och håller tillbaka kvinnan och som knyter 

kvinnan till mannen och gör det möjligt för honom att fortsätta misshandla henne 

kontinuerligt. Dessa faktorer benämner Hydén (ibid. s. 167) som bland annat ensamhet, 

rädsla, hopp om en ljusare framtid och parets gemensamma förståelse av våldets innebörd. 

Samtidigt finns det faktorer som gör att kvinnan bryter upp från manen och de benämns som 

att kvinnan förlorat hoppet om ett lyckligt äktenskap och därmed längtar efter ett nytt liv där 

kvinnan inte lever i rädsla för hennes liv. Hydén (ibid. s. 193) menar även att kvinnan inte 

fullständigt kan separera sig från mannen och bygga upp ett nytt liv om hon inte ger upp 

mannen som objekt för sitt hat och att det är genom att försonas med det faktum att hennes 

livshistoria innehåller mycket smärta som hon kan bli fri att skapa ett nytt liv.  

 

Varför går hon? Uppbrottsprocessen  
	
Holmberg och Enander (2004) har gjort en studie som handlar om kvinnors uppbrottsprocess 

från misshandlande män där de har som utgångspunkt att undersöka varför kvinnan lämnar 

relationen. De utförde två gruppintervjuer med personal från kvinnojouren samt tio intervjuer 

med kvinnor som lämnat relationer där män har misshandlat dem.  

 

I studien tas det upp och pratas om det traumatiska bandet vilket ges som en förklaring till 

varför kvinnan inte lämnat tidigare. Holmberg och Enander (2004 s. 67) uppmärksammar att 

kvinnan i en misshandelsrelation många gånger har utvecklat ett starkt emotionellt band till 

mannen. Detta band består av flera mindre band som flätas samman till ett större och starkare 

band som kan göra det svårt för kvinnan att bryta upp. Holmberg och Enander (ibid. 85) 

menar att detta starka band är ett traumatiskt band eller en traumatisk bindning där mannen 

upprepade gånger slår, hotar, trakasserar eller kränker den andra och där kärnpunkten är att 

maktobalansen är ojämn samt där den underordnade personen ofta utvecklar positiva känslor 

och attityder till mannen. Holmberg och Enander (ibid. 90) påstår att en anledning till att 

bandet blir så starkt är en följd av att mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme samt att 
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kvinnan upplever en intensiv blandning av hat, kärlek och rädsla. Resultatet av detta band är 

att kvinnan kan uppleva sig själv som trollbunden av mannen vilket medför att hon sviker och 

kränker sig själv vilket ofta beskrivs som det värsta i en misshandelsrelation.   

 

När kvinnan sedan bryter upp från mannen består uppbrottsprocessen enligt Holmberg och 

Enander (2004 s. 112) av minst tre aktiva processer. Dessa processer benämns som att bryta 

upp, att bli fri och att förstå. Att bryta upp handlar om det faktiska uppbrottet när kvinnan 

fysiskt lämnar mannen. Att bli fri handlar om att bryta de emotionella banden kvinnan har till 

mannen och bli emotionellt fri. I denna process genomgår kvinnan fyra stadier innan hon blir 

fri, vilka är kärlek, hat, medlidande och slutligen att hon inte känner någonting för mannen. 

Att förstå handlar om att kvinnan definierar det hon levt i som en misshandlande relation och 

sig själv som misshandlad kvinna då Holmberg och Enander (2004 s. 164) fann att ett 

genomgående mönstret av att de utsatta kvinnorna till en början inte såg sig själva som 

misshandlade eller sina män som misshandlande. Genom att kvinnan omtolka mannens 

tidigare beteende som farligt eller oberättigat börjar hon aktivt att skapa sig ett annat 

värdigare liv. Holmberg och Enander (2004 s. 112) påpekar även att dessa processer inte 

nödvändigtvis sker i denna ordningen.  

 

Kvinnornas behov   
	
Veronica Ekström (2016) skriver i sin avhandling om vilka insatser som socialarbetare 

erbjuder våldsutsatta kvinnor och vilka behov dessa kvinnor har. Ekström (2016 s. 82) anser 

att varje kvinnas behov är individuella men att det är bostadsrelaterade insatser, ekonomiskt 

och praktiskt stöd samt stödsamtal eller behandling som är de huvudsakliga områdena som 

socialarbetare identifierar som behov för den våldsutsatta kvinnan. Hon förklarar att det är 

vanligt förekommande att de finns bekymmer rörande ekonomin för våldsutsatta kvinnor och 

där flera har ett behov av tillfälligt ekonomiskt stöd i samband med separation från mannen då 

det kan vara svårt för kvinnan att få tillgång till sina pengar när hon lämnar mannen.  

 

Socialarbetarna i Ekströms (2016 s. 87) studie beskriver också att många kvinnor, speciellt 

utlandsfödda, kan ha ett stort behov av praktisk hjälp vilket kan överskugga andra stöd och 

behandlingsbehov hos dessa kvinnor. De menar på att de praktiska behoven såsom till 

exempel information om vårdnad och ifyllnad av olika blanketter tar överhand vilket kan vara 

en förklaring till varför det är fler svenskfödda kvinnor i behandlande verksamheter även fast 
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det finns ett stort behov hos kvinnorna att berätta om sina upplevelser med våldet och bli 

bekräftade och lyssnade på. Ekström (ibid. s. 88) förklarar även att utöver de praktiska och 

ekonomiska behoven samt behov av stödsamtal lyfter även socialarbetarna behovet av 

boende, både på kort och lång sikt som ett av de viktigaste behovsområdena för våldsutsatta 

kvinnor. På kort sikt handlar det om att kvinnan ska komma bort från mannen och på lång sikt 

handlar det om att ordna ett permanent boende för dem. Det finns då skyddat boende som är 

till för när det föreligger hot- eller risksituation och kvinnan måste gömma sig för mannen och 

stödboende när kvinnan mår så pass dåligt att hon inte klarar av eller bör bo själv.  

 

Ekonomiskt bistånd, hjälp med skyddat boende, rådgivande och stödjande samtal, 

förordnande av en kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och 

frivilligorganisationer, hjälp att söka ny bostad samt kontakter med polismyndigheter och 

övriga rättsväsendet vid polisanmälan är exempel som ges på insatser som kvinnan kan vara i 

behov av när hon lämnar mannen (ibid. s.89).  

Teori 
	
I detta kapitel kommer en presentation av de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. 

Anledningen till att socialkonstruktivism används är för att denna teori kan förklara hur 

kvinnojourernas eventuella gemensamma referensramar har uppstått och varför de tänker som 

de gör. Följande kommer en presentation om hur en förändringsprocess kan se ut samt 

användningen av copingstrategier då det innebär en stor förändring för kvinnan att lämna den 

misshandlande mannen. Efter att kvinnan lämnat mannen kommer nya svårigheter att uppstå 

som kvinnan måste handskas med och då kan hon ta hjälp av olika copingstrategier. 

Förändringsprocessen är därför viktig för kvinnan då hon själv måste göra en förändring för 

att den nya situationen ska bli hållbar för henne.  

 

Socialkonstruktivism 
	
Socialkonstruktivism hävdar att verkligheten är en social konstruktion som är skapad ur ett 

historiskt och socialt sammanhang. Detta betyder att man, istället för att se verkligheten som 

något som står utanför aktörerna och helt och hållet styr dem, anser att den sociala 

verkligheten ständigt och kontinuerligt skapas av de sociala aktörerna (Bryman, 2011 s. 38) 
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som befinner sig i sammanhanget. Människors verklighet är alltså socialt konstruerad och ett 

resultat av mellanmänsklig interaktion och kollektivt uppförande.   

 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv uppstår ett socialt problem först när det definieras och 

behandlas som ett socialt problem. Problemet är alltså inte objektivt givet utan är beroende av 

en kollektiv definitionsprocess för att skapas. Denna kollektiva definitionsprocess är ett 

resultat av olika aktörers tolkningsarbete och hur vissa tolkningar försvaras och får genomslag 

(Andersson & Lundberg, 2001 s. 64). Det är även bundet till den sociala kontexten i form av 

tid och rum och är socialt och kulturellt betingat.  

 

Den socialkonstruktivistiska teorin försöker studera och belysa hur sociala kontexter påverkar 

och konstruerar vår kunskap och därför blir det intressanta att se hur kunskapen produceras 

och inte om kunskapen i sig är korrekt eller sann (Wenneberg, 2010 s. 76). Man kan säga att 

socialkonstruktivismen utgör en kritisk kraft och har som utgångspunkt att man ska akta sig 

för att ta för givet att saker och ting som sociala handlingar är naturliga och att de är ständigt 

bestående (Wenneberg, 2010 s. 11). Konstruktivismen menar att de kategorier som människor 

använder sig av för att förstå den sociala verkligheten i grunden är sociala produkter som 

skapas i och genom samspel mellan människor (Bryman, 2011 s. 39).  

 

Förändringsprocess  
	
Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) förklarar att man kan definiera förändring som en 

planerad eller oplanerad förändring av jämviktstillståndet i en organism, situation eller 

process och att man kan utskilja tre faser i förändringsprocessen som återkommer i individens 

förändringsarbete. Den första fasen är frigörelsen vilket kan liknas med motivationsfasen vid 

ett behandlingsarbete. I denna fas börjar individen ifrågasätta sina gamla livsmönster, 

reaktioner och värderingar. Den andra fasen menar Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) är 

själva förändringen eller omorienteringen och innebär att gamla mönster löses upp och ersätts 

med nya. Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) förklarar att kommunikationen är viktig och 

att till den till en början kan vara antingen fåordig eller överflödande då individen känner sig 

osäker, orolig och ångestfylld men att den brukar stabilisera sig när individen känner sig mer 

trygg. När individen känner sig trygg brukar samtalen övergå till en känslo- och åsiktsnivå där 

man mer kommer in på personliga värderingar och känslor och det är här som individerna 

brukar börja känna en verklig förändring. Detta sker både på ett intellektuellt och 
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känslomässigt plan och först när omorienteringen är genomarbetad på båda dessa plan och 

omsatt i handlingar kan man tala om en verklig förändring. Den sista fasen är 

stabiliseringsfasen som innebär att förändringen har stabiliserat sig och där man ska 

upprätthålla den förändring som genomförts (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2010).  

 

Lazarus & Folkmans teori om coping  
	
Coping är en psykologisk term som beskriver en hur en person hanterar stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer genom att använda sig av olika strategier. Enligt Lazarus 

och Folkman (1984 s. 150) finns det två huvudsakliga strategier inom coping vilka är 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. I allmänhet menar Lazarus och 

Folkmans (ibid.) att känslomässigt inriktad coping är mer trolig att uppstå i situationer där 

personen har bedömt att inget kan göras för att ändra den farliga, hotande eller utmanade 

situationen. Denna copingstategi innebär därför att personen, istället för att ändra situationen, 

förändrar upplevelsen för att dämpa känslorna och minska obehaget. Detta kan ske genom att 

personen intalar sig själv att det kunde vara värre än vad de är (ibid. s. 151).  

 

Problemfokuserad coping däremot är mer troliga att inträffa när personen gör bedömningen 

att man kan hantera hindren och eventuellt förändra situationen. Dessa problemfokuserade 

strategier kan liknas vid strategier som används vid problemlösning då den 

problemfokuserande copingen fokuserar på att definiera problemet, utarbeta alternativa 

lösningar och utvärdera handlingsalternativ för att sedan besluta hur personen ska handla 

(ibid. s. 152). Dessa strategier kan handla om att samla information, planera och lösa 

konflikter men det kan också handla om att acceptera att situationen inte kan förändras.   

Metod  
	
I detta avsnitt kommer en presentation av metodval. Jag kommer att redogöra för kvalitativ 

metod och mitt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer, urval, forskningsetik, 

tillförlitligheten samt vilken analysmetod som kommer att användas. 

  

Litteratursökning  
	
Vid sökning av litteratur till undersökningen har jag använt mig till stor del av databaserna 

Libris och LUBcat. Sökord som använts var våld i nära relationer, kvinnomisshandel och män 
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som slår kvinnor. Jag har även använt förändringsprocess och coping strategier samt deras 

engelska motsvarigheter som sökord när jag letade information till den teoretiska delen av 

undersökningen. Jag har också tagit hjälp av böcker och andra avhandlingars referenslistor 

vid sökning av litteratur.  

 

Kvalitativ metod  
	
Jag har valt att rikta in min studie på att tolka hur personal på kvinnojouren pratar om våld i 

nära relationer och därför valt att använda mig av en kvalitativ ansats när jag utför min 

undersökning. Mer specifikt har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer vid 

insamling in min empiri. Syftet med undersökningen är inte att generalisera eller föra statistik 

över professionellas tankar och åsikter och därför anser jag att en kvalitativ metod är mest 

lämpad som forskningsmetod. Enligt Bryman (2011 s. 40) innebär kvalitativ forskning att 

fokus ligger på tolkning av individers berättelser och på att förstå hur individerna 

uppfattningar sin situation till skillnad från en kvantitativ ansats där fokus istället ligger på att 

pröva teorier och hypoteser samt kvantifiering av data. Jag är inte intresserad av att finna den 

absoluta sanningen med min undersökning utan vill ta reda på hur personal på kvinnojourer 

konstruerar och pratar om våld i nära relationer och hur de tolkar och uppfattar sin sociala 

verklighet (Bryman, 2011 s. 41).  

 

Jag personligen har inte så mycket förkunskaper rörande våld i nära relationer sedan tidigare 

utan detta är ett ämne som är relativt nytt och outforskat för mig vilket både kan vara en 

fördel och nackdel för min undersökning. En fördel med det är att jag inte har några 

förutfattade meningar eller några personliga erfarenheter sedan tidigare som kan påverka min 

undersökning. En nackdel kan dock vara att jag saknar förkunskaper om ämnet vilket kan leda 

till att jag missar vissa delar som skulle kunna varit intressanta för min undersökning att ta 

med.  

 

Semistrukturerade intervjuer 
	
Undersökningens empiri har inhämtats genom fyra semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man som forskare väljer ut specifika teman 

eller områden som ska beröras samtidigt som det lämnar ett stort utrymme för deltagarna att 

utforma sina egna svar (Bryman, 2011 s. 415). Denna metod ger deltagarna ett utrymme att ta 

upp och prata om de teman de tycker är viktiga att beröra samt ge forskaren möjlighet att 
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ställa följdfrågor och be deltagarna att utveckla sina svar för att få en djupare förståelse av 

ämnet. Inför intervjuerna förbereds en intervjuguide, det vill säga en form av minneslista med 

teman och områden som ska beröras under intervjuerna (ibid. s. 419). Intervjuguiden kommer 

att fungera som ett stöd under intervjuerna för att vara säker på att alla områden som behöver 

beröras för att kunna svara på forskningsfrågorna berörs samtidigt som det ger deltagarna en 

stor frihet att utveckla sina individuella svar.  

 

Möjliga begränsningar med denna metod är att forskaren kan påverka deltagarna genom till 

exempel att man låter sina egna åsikter ta för stor plats under intervjuerna (Bryman, 2011 s. 

223) eller att forskaren om än omedvetet visar deltagarna vad man förväntar sig för svar. Det 

finns även en risk att man under intervjuerna kommer in på och börjar diskutera oplanerade 

ämnen som inte är relevant för undersökningen. Detta kan leda till att man som forskare får ta 

del av andra perspektiv som man kanske inte tänkt på och som kan vara relevanta för 

undersökningen men om diskussionen för en för långt bort från forskningsfrågorna behöver 

forskaren bryta diskussionen och återgå till undersökningens syfte och frågeställningar. Dock 

så anser jag att denna metod är relevant för min undersökning då syftet är att få ta del av 

personalens egna tankar och tolkningar om våld i nära relationer.  

 

Urval  
	
När jag gjorde mitt urval funderade jag mycket över vilken typ av organisation eller ideell 

verksamhet jag ville undersöka då det finns flera olika aktörer som jobbar med frågor 

kopplade till våldsutsatthet. Anledningen till varför jag valde kvinnojouren var för att de är en 

verksamhet som arbetar för kvinnor och barns rättigheter och frigörelse samt mot mäns våld 

mot kvinnor (ROKS, 2019). Det är en verksamhet som kommer i daglig kontakt med och 

arbetar nära kvinnor som utsatts för våld och har därför mycket kunskap om detta område. 

Därför anser jag att personal på kvinnojouren är relevanta och skulle kunna svara på mina 

forskningsfrågor. Jag använde mig alltså av ett målinriktat urval vilket är en vanlig 

urvalsmetod när man gör en kvalitativ undersökning. Ett målinriktat urval innebär att man 

som forskare strategiskt väljer ut sina intervjupersoner som är relevanta för undersökningens 

forskningsfrågor (Bryman, 2011 s. 434). Man väljer alltså ut intervjupersoner utifrån de 

forskningsmål som man vill uppnå med undersökningen. 
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Jag valde att ta kontakt, via telefon och mail, med fyra kvinnojourer i södra Sverige. Två av 

kvinnojourerna är från lite större städer och två är från lite mindre. Jag kommer inte att nämna 

vilka städer kvinnojourerna verkar inom för att försäkra mig om att mina deltagare kommer 

att förbli anonyma. Kvinnojourerna kommer själva att välja ut vilka som deltar i 

undersökningen och intervjuerna kommer att ske på respektive kvinnojourer under 

arbetstider. Jag intervjuade en anställd från respektive kvinnojour förutom på en kvinnojour 

där två personer deltog i intervjun. Varje intervju varade mellan fyrtiofem minuter upp till en 

timme.   

 

Inspelning och transkribering 
	
Innan jag genomförde mina intervjuer funderade jag mycket på hur jag skulle dokumentera 

det som framkom under intervjuerna. Precis som Bryman (2011, s. 428) säger så var jag 

intresserad både av vad mina intervjupersoner sa men även hur de sa det och därför valde jag, 

med intervjupersonernas samtycke, att spela in mina intervjuer. För att spela in intervjuerna 

använde jag mig av ett inspelningsprogram på min mobiltelefon. Innan jag genomförde mina 

intervjuer kontrollerade jag att inspelningsprogrammet fungerade, både med att spela in under 

lång tid och att det gick att spela upp inspelningarna. Jag bestämde mig även för att ha med 

mig ett block under intervjuerna för att anteckna några egna tankar och funderingar som 

kunde uppstå under intervjuerna. Dock så ville jag inte anteckna för mycket under 

intervjuerna då jag ansåg att det var viktigare att vara närvarande och aktivt lyssnande under 

intervjuerna. Genom att förlita mig på inspelningen kunde jag flytta fokus från att anteckna 

under intervjuerna till att fokusera på vad intervjupersonerna faktiskt sa och ställa följdfrågor 

som jag kanske annars hade missat.   

 

Efter jag genomfört intervjuerna satte jag mig ner för att skriva ner tankar som jag fått under 

intervjuerna som jag ansåg var intressanta och relevanta för min undersökning. För att 

underlätta för mig själv i analysen valde jag att sedan transkribera mina intervjuer. Jag 

kommer att försöka transkribera mina intervjuer så noga som möjligt då jag är intresserad av 

hur personalen pratar om våld men kommer att exkludera ljud som ”eh” och ”hm” och andra 

medhållande ljud från mig då jag anser att de ljuden varken tillför eller ändrar innehållet av 

vad intervjupersonerna berättar. 
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Analysmetod och kodning 
	
Efter att jag har genomfört och transkriberat mina intervjuer var det dags att bearbeta mitt 

material. Jag började fundera på hur jag skulle strukturera upp mitt material och vilka teman 

jag skulle utgå från när jag skulle analysera mitt resultat.  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur personal på kvinnojouren talar om 

konsekvenserna av att lämna ett våldsamt förhållande och därför valde jag att ta hjälp av 

Håkan Jönssons (2008) problemperspektiv vid analyseringen av materialet. 

Problemperspektivet är en modell eller ett analysverktyg som man kan använda för att 

analysera sociala problem där man resonerar om problemets karaktär, omfattning, orsaker, 

lösningar samt illustrationer såsom metaforer, typexempel och slagord som olika aktörer 

använder (Jönsson, 2008). Hela modellen kommer inte att användas vid analysen utan ett par 

komponenter kommer väljas ut för att ha som stöd vid kodning och analysering av materialet.  

 

Jag kommer även att ta hjälp av en kvalitativ innehållsanalys när jag kodar och analyserar 

mitt material vilket går ut på att söka efter olika teman i materialet (Bryman, 2011 s. 505) och 

så kommer jag även att utgå från mina teoretiska utgångspunkter. Konkret kommer jag att ta 

ut olika teman för att sedan hitta citat som berör dessa. Citaten kommer sedan att översätta 

från talspråk för att göra det mer läsarvänligt och för att undvika att uttalandena uppfattas som 

slarviga vilket ibland kan bli en följd av att skriva ner talspråk ordagrant.  

 

Etiskt övervägande 
	
Oberoende av vad man forskar om behöver man alltid överväga de etiska aspekterna med sin 

undersökning. Inom det samhällsvetenskapliga området består empirin till stor del av 

människor och dess egna berättelser och därför behöver man reflektera över nyttan med 

undersökningen och om den är större än den potentiella skadan undersökningen kan medföra 

för deltagarna. En undersökning som kan medföra någon form av men för deltagarna anses av 

de flesta som oacceptabelt (Bryman, 2011 s. 132). Detta är vad som kallas för 

individskyddskravet och är utgångspunkten för alla forskningsetiska överväganden 

(Vetenskapsrådet, 2002). Ämnet våld i nära relationer som jag valt att undersöka anser jag 

kan betraktas som ett känsligt ämne. Att intervjua kvinnor som varit utsatta för våld för att ta 

reda på konsekvenserna med uppbrottet anser jag därför inte kan anses etiskt försvarbart. 

Dessa kvinnorna befinner sig redan i en utsatt situation och att intervjua dem skulle innebära 
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att de skulle behöva återuppleva smärtsamma minnen genom deras berättelser. Därför valde 

jag att istället intervjua personal på kvinnojouren då de kommer i daglig kontakt med kvinnor 

som varit utsatta för våld och besitter mycket kunskap om ämnet. På grund av att jag kommer 

att intervjua personal som arbetar med våld i nära relationer och inte någon som blivit utsatt 

anser jag att undersökningen inte skapar ett så pass stort obehag för de medverkade att 

undersökningen inte skulle vara etiskt genomförbar. 

 

När jag utformade min undersökning utgick jag från vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren måste informera deltagaren om 

syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet hör ihop med 

informationskravet och innebär att deltagarna har rätt att själv bestämma över sin medverkan i 

undersökningen (ibid.). Detta betyder att medverkan är frivillig och att deltagarna har rätt att 

välja att avbryta intervjun eller att inte svar på frågor under intervjun. Konfidentialitetskravet 

handlar om att alla uppgifter om deltagarna ska förvaras på ett sätt så att inga obehöriga kan ta 

del av uppgifterna och nyttjandekravet handlar om att alla insamlade uppgifter endast får 

användas till forskningens ändamål (ibid.). För att tillgodose dessa etiska aspekter 

informerade jag alla deltagare om dessa krav innan jag genomförde mina intervjuer. Jag 

informerade dem även om att de skulle förbli anonyma och att alla uppgifter skulle förstöras 

när undersökningen var genomförd.  

 

Tillförlitlighet 
	
I en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att skapa en stark validitet och reliabilitet 

mycket på grund av att det inte finns en absolut sanning om den sociala verkligheten då den 

kan beskrivas på olika sätt och därför är det mer lämpligt att använda sig av begreppen 

tillförlitlighet och äkthet istället (Bryman, 2011 s 354). Tillförlitligheten kan man dela upp i 

fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera (ibid.). Trovärdigheten innebär att forskningen har utförts i enlighet med de 

regler som finns och att man rapporterar resultaten av undersökningen till deltagarna och får 

dem bekräftade (ibid. s. 355). För att öka trovärdigheten av undersökningen övervägde jag att 

skicka resultatet till mina deltagare men bedömde på grund av tidsbrist att jag inte skulle 

hinna få svar. Detta medför att man inte bedöma trovärdigheten som helt säker. Överförbarhet 

handlar om att ge en tät beskrivning av de få respondenter som medverkade för att skapa en 
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databas som andra kan använda sig av för att bedöma om resultatet är överförbart till en annan 

miljö (ibid.). Detta har jag försökt tillgodose genom att ge utförliga beskrivningar i min 

undersökning. Pålitlighet handlar om att skapa en så utförlig redogörelse av sin undersökning 

för att andra ska kunna granska tillvägagångssättet (ibid.) Jag har försökt beskriva mitt 

tillvägagångssätt så genomförligt som möjligt i mitt metodavsnitt för att öka pålitligheten av 

min undersökning. Det sista delkriteriet i tillförlitligheten är möjligheten att styrka och 

konfirmera vilket innebär att man som forskare ska säkerställa att man varit objektiv i den 

mening att personliga åsikter och värderingar inte påverkat undersökningen (ibid.). Att vara 

helt objektiv är inte möjligt då man, om än omedvetet, påverkas av sina egna värderingar men 

jag har aktivt ifrågasatt och ställt mig kritiskt till mina tolkningar av resultatet för att försöka 

öka objektiviteten. 

 

Om frågan av undersökningens äkthet och om undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter 

och uppfattningar som finns i min urvalspopulation (ibid. s. 357) kan jag inte göra anspråk på 

att resultatet skulle vara generellt för alla kvinnojourer i landet. På grund av att mitt 

begränsade urval på fyra personer i södra Sverige kan återskapandet av studien vid en annan 

tidpunkt med ett större urval generera ett annat resultat än vad som framkommit i min 

undersökning. Däremot kan jag se en överensstämmelse av mitt resultat med tidigare 

forskning vilket kan stärka äktheten av undersökningen.  

 

Analys och tolkning  
	
I detta avsnitt presenteras och tolkas resultatet av hur personal på kvinnojourer pratar om våld 

i nära relationer och vad det innebär för kvinnan att lämna. Tidsdimensionen är ett 

genomgående tema i kvinnojourernas sätt att prata om vad det innebär för en kvinna att lämna 

ett våldsamt förhållande och vad hon sedan möter. Jag har därför valt att ta utgångspunkt i 

denna tidsdimension och beskriva första hur de talar om vad som händer på kort sikt när 

kvinnan först lämnar för att sedan gå in på vad kvinnan möter ur ett mer långsiktigt 

perspektiv.   

 



20	
	

 
 
Vad innebär det att lämna? 
	
Många kvinnor som lever i våldsamma förhållanden ser inte möjligheten att lämna den 

våldsutövande mannen. Enligt kvinnojouren ser kvinnorna antingen inte möjligheten till ett 

eget liv eller så fokuserar de på de problem som kan uppstå av att de lämnar mannen vilket 

leder till att många kvinnor stannar kvar hos mannen.  

 

Nej jag tror nog inte att de är beredda på vad det innebär att lämna. De flesta 

tycker att det blir en jättestor apparat av detta  - Kvinnojour B 

 

Detta betyder dock inte att alla kvinnor stannar utan det finns kvinnor som väljer att lämna 

den våldsutövande mannen för att skapa sig ett nytt liv. Samtliga kvinnojourer talar om att det 

kan vara väldigt traumatiskt för kvinnan att lämna ett våldsamt förhållande och att det endast 

är det första steget i kvinnans kamp att ta tillbaka sitt liv. De menar att kvinnorna sällan är 

beredda på hur jobbigt det faktiskt är att lämna och vad det innebär. I materialet tar de upp 

olika teman som de kan se och dessa kommer jag att belysa här. De är ekonomisk utsatthet, 

det traumatiska med att lämna, förlust och saknad, begränsad frihet, tidskrävande 

arrangemang och myndighetskontakt.  

 

Ekonomisk utsatthet  
	
I kvinnojourernas sätt att tala om de konsekvenser som kvinnan möter när hon lämnar mannen 

framkommer ekonomisk utsatthet som en viktig aspekt vilket stämmer överens med Veronica 

Ekströms (2016) tidigare forskning om våldsutsattas kvinnor. Kvinnojourerna menar att det är 

vanligt förekommande att kvinnorna som lämnar männen har eller får ekonomiska problem i 

samband med flytten och att det kan bero på lite olika faktorer. I samband med separationen 

förklarar kvinnojourerna att det inte är ovanligt att kvinnorna inte får tillgång till sina pengar 

om de har några då det kan vara så att deras pengar är uppbundna i till exempel det 

gemensamma huset eller att de inte får med sig sina bankkort eller liknande om det bedöms 

att det är en fara för kvinnans liv och hon måste lämna omgående. Därför är det heller inte 

ovanligt att dessa kvinnor kan behöva få försörjningsstöd framförallt till en början.   

 

Ekonomi kan ju vara en sån del där det kan sätta många käppar i hjulet för en 
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     -Kvinnojour A  

 

De får inga pengar eller han har, han är inne och kontrollerar hela tiden, vad har 

du gjort med dem 30 kronorna där, ser till så att de får skulder, undan låter att 

betala fakturor som egentligen står på henne  – Kvinnojour B  

 

Det är inte ovanligt att kvinnan har stora skulder som mannen orsakat genom att köpa saker 

under hennes namn eller underlåtit att betala fakturor som egentligen står på henne. Detta kan 

medföra stora problem för kvinnan längre fram när hon ska försöka bygga upp sitt liv igen 

genom att skaffa lägenhet och så vidare menar kvinnojourerna. Det är heller inte ovanligt att 

kvinnorna inte har förstått sin ekonomiska situation tidigare och att det inte uppdagas förrän 

de kommer bort från mannen och de själva måste stå för alla kostnader. Kvinnojourerna 

förklarar detta med att kvinnorna har litat på att mannen har uppfyllt sin roll som 

ekonomiansvarig och betalat alla räkningar som han lovat och de kommit överens om. Att 

kvinna inte förstått sin ekonomiska situation kan därför förklaras genom en av Lazarus och 

Folkman (1984) känslomässiga copingstartegier då en form av känslomässig copingstrategi 

kan vara att kvinnan intalat sig själv att hennes ekonomiska sits inte är så allvarlig som den är.  

 

Att kvinnan inte får handskas med penarna är ett sätt för mannen att kontrollera och binda 

henne till honom. Om hon inte har några egna pengar är det dessutom svårare för henne att 

lämna menar kvinnojourerna. I kvinnojourernas sätt att tala om detta kan man därför förstå 

detta ut ett könsmaktsperspektiv där mannens roll är och alltid har varit familjeförsörjaren och 

kvinnans roll är att ta hand om hemmet och barnen (Andersson & Lundberg, 2001). Man kan 

också se i deras sätt att prata att kvinnojourerna influeras mycket av feminism där de kämpar 

för att det ska bli mer jämställt mellan könen inom olika arenor både i samhället men även 

inom familjekonstellationerna vilket stämmer överens med Holmberg och Benders (1998) 

tidigare forskning.   

 

En av kvinnojourerna påpekar även att det kan vara ekonomiskt betungande för kvinnan att 

flytta runt om hon blir röjd, det vill säga om mannen letar upp kvinnan.  

 

Många gånger har ju de här kvinnorna hamnat i ekonomiska problem också. Det 

kostar mycket för kvinnorna att behöva flytta runt och inte få med sig sina saker 

från början kanske leva på hotell ibland. Det förstör deras ekonomi om de inte 
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har någon som kan hjälpa dem och så ska man leva på försörjningsstöd som inte 

är speciellt högt, det är tufft det också    

    – Kvinnojour C 

 

Det traumatiska med att lämna  
	
Alla kvinnojourer som deltog i denna undersökningen tog upp och pratade om att det kan vara 

väldigt traumatiskt för kvinnan att lämna och att hon behöver mycket stöd och hjälp när hon 

väl tar det steget.   

 

Det är jättefarligt att lämna! Det är ofta, vi brukar prata om det att det är oftast 

då som är den farligaste tiden i en relation för att det är då allt kan triggas igång 

och om då förövaren får nys på att personen i fråga kommer att lämna så kan det 

vara otroligt triggande för den och det kan också innebära att hela ens liv ställs 

på enda att du kanske måste bli placerad på skyddat boende, du kanske måste 

lämna den staden du bor i … men det kan verkligen va så att du måste klippa 

allt det, du måste gå igenom en process av att vara ganska isolerad … det kan 

vara väldigt traumatiskt och lämna också vilket jag tror kan vara en bidragande 

faktor till varför man inte lämnar innan heller för att man vet kanske inombords 

hur jobbigt det kommer bli när man väl tar det steget  

     – Kvinnojour A 

 

I kvinnojourens sätta att prata om detta kan man förstå att kvinnans situation inte kommer att 

lösa sig bara för att hon lämnar mannen utan att det verkliga arbetet börjar först efter hon har 

tagit detta steg. Flera av kvinnojourer berättar om den psykologiska stress som kvinnorna kan 

leva med som en konsekvens av den rädsla hon kan känna. Denna rädsla kan härstamma från 

en osäkerhet om hur mannen kommer reagera på att kvinnan lämnar eller rädslan för att han 

ska leta upp henne. Denna psykologiska stress anser kvinnojourerna att samhället måste bli 

bättre på att prata om. De menar att de psykiska aspekterna är något man lätt kan glömma bort 

med förklaringen att man inte alltid kan se det på kvinnorna och därför efterlyser de mer 

kunskap om inom detta område.  
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Du måste gå igenom en process av att vara ganska isolerad, du får inte ha liksom 

facebook, instagram och så vidare och kanske ingen kontakt med andra 

närstående under en viss period så det är  – kvinnojour A  

 

I kvinnojourernas sätt att prata om detta kan man förstå att isolering kan bli en konsekvens av 

att kvinnorna inte riktigt kan upprätthålla sina sociala kontakter. Kvinnorna får i många fall 

inte berätta för någon utomstående att hon bor på skyddat boende för att minska risken för att 

mannen ska hitta henne. Det kan vara så att kvinnans liv är i fara och att hon måste lämna 

direkt utan förvarning och därför behöva lämna sina personliga tillhörigheter vilket även detta 

kan vara väldigt traumatiskt för kvinnan. Ofta behöver hon flytta från sin kommun och då 

måste hon lämna den lilla trygghet hon har haft. Hon kan då behöva sluta på sitt jobb och 

rycka upp sina barn från dagis och skola för att, vad kvinnojourerna benämner som att kasta 

sig ut i det okända. Därför menar kvinnojourerna att det är viktigt för kvinnorna att utveckla 

olika strategier och copingmekanismer, (Lazarus & Folkman 1984) annars finns det en stor 

risk för att kvinnan inte ska orka med sin nya situation. Av kvinnojourernas sätt att beskriva 

dessa traumatiska konsekvenser kan man förstå att de anser att dessa konsekvenser uppstått 

för att kvinnan är underordnad mannen i samhället och att det behöver bli mer jämställt för att 

underlätta för kvinnan (Bryman, 2011).  

 

 

Förlust och saknad  
	
Förlust och saknad är också ett framträdande tema som flera av kvinnojourerna tar upp som 

en konsekvens för kvinnorna som lämnar. Med detta menar de att kvinnorna förlorar den lilla 

trygghet de har när de lämnar och det kan vara en stor sorg för dem. Kvinnan kan behöva 

lämna ägodelar som har sentimentalt värde såsom fotografier som hon inte kan få tillbaka 

och, som jag nämnt ovan, kan hon förlora hela sitt kontaktnät, hon kan förlora jobbet och hon 

måste lämna sin bostad och i många fall flytta till en annan kommun.  

  

Men det är hon som är utsatt som får fly och det är hon som får skit framöver. 

Han kan ju jobba på, han kan bo kvar i huset, han kan leva med det tredje. Det 

blir ju så fel     – Kvinnojour D  
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Kvinnojourerna menar att det inte pratar tillräckligt om vad det är kvinnan måste ge upp när 

hon lämnar. De anser att det istället nästan enbart fokuseras på att kvinnan fysiskt lämnat 

mannen och att hon ska må bra för det. De berättar att det kan vara svårt att förstå den sorg 

som kvinnan känner då man endast ser den här lilla delen att kvinnorna kommer bort från 

våldet. Kvinnojourernas feministiska synsätt visas än en gång när de pratar om att det här 

historiska tänket om att det är kvinnans fel eller problem fortfarande hänger kvar och att man 

kan se det genom att det är hon som behöver ge upp stora delar av sitt liv samtidigt som att 

mannen inte behöver göra några större förändringar (Andersson & Lundberg, 2001). De anser 

att detta är en effekt det patriarkala samhället är männen är överordnade kvinnorna. För att 

göra det något lättare för kvinnan nämner en kvinnojour att det skulle vara intressant att flytta 

fokus bort från kvinna och istället förflytta mannen och låta honom ge upp delar av sitt liv då 

ansvaret för våldet ligger på honom då det är han som utövar våldet. Genom att ändra fokus 

kan man omdefiniera våld i nära relationer och låta mannen ta sitt ansvar möta 

konsekvenserna av att behöva ge upp stora delar av sitt liv (ibid.).  

 

Hur skulle det bli mindre jobbigt för kvinnan att lämna? Ja det ska va om man 

tar honom och låter henne va kvar. Om man hade vänt på steken istället 

- Kvinnojour D 

 

 

Begränsad frihet 
	
Det finns en underliggande tradition, enligt kvinnojouren, att tänka att kvinnan lämnar en 

tillvaro där hon varit begränsad och där mannen har isolerat och kontrollerat henne så pass 

mycket att hon inte haft någon riktig frihet, eller mer korrekt att kvinnan avstår från att utöva 

sin frihet på grund av rädsla för hur mannen ska reagera förklarar kvinnojourerna (Bryman, 

2011). Därför kan det vara svårt att förstå att kvinnan inte får tillbaka sin frihet när hon 

lämnar mannen. Kvinnojourerna förklarar att denna bild av att kvinnorna får tillbaka sin frihet 

så fort hon lämnar mannen inte stämmer och att gemene man kan ha svårt att förstå detta. Sett 

ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar kvinnojourerna att det har skapats en generell 

föreställning om att problemet är löst när kvinnan kommer bort från mannen och de menar att 

detta är en konsekvens av att det inte pratas tillräckligt mycket om vad det konkret innebär för 

kvinnan att lämna (Wenneberg, 2010). Detta är en bild som förmedlas genom bland annat 

media och är enligt kvinnojourerna en felrepresentation av verkligheten (Bryman, 2011). De 
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menar att samhället i stort måste vara mer öppet och prata mer om vad kvinnan faktiskt går 

igenom för att kunna förändra denna, i viss mån felkonstruerade bild (ibid.) om att kvinnan 

får tillbaka sin frihet när hon går ut genom dörren.  

 

Kvinnojourerna tar som sagt avstånd från den här uppfattningen om att kvinnorna får tillbaka 

sin frihet och påpekar istället att kvinnorna, framförallt i början efter att de har lämnat, lever 

under en inskränkning av sin frihet, speciellt om hon måste bo i skyddat boende.  

 

De lämnar ju egentligen lite frihet, om de har haft någon frihet, lämnar dem den 

också för nu blir hon ju liksom placerad någonstans och hon får inte berätta, hon 

får inte ens gå ut, hon får sluta på jobbet, barnen dras upp från skola och 

förskola… Det är mycket regler i de här skyddade boendena så man kan inte 

leva ett normalt liv med en gång.   – Kvinnojour D 

 

Kvinnojourerna berättar att det är mycket regler som kvinnorna måste följa när hon bor på 

deras skyddade boenden. Precis som Kvinnojour D säger kan det vara så att hon lämnar den 

lilla frihet hon hade och detta, påpekar respektive kvinnojourer, att de flesta kvinnorna inte är 

beredda på. Till en början när kvinnorna mår som sämst och är som skörast kan det vara skönt 

för dem att ha fasta rutiner och regler de måste följa vilket kan ses som en copingstrategi för 

kvinnorna för att orka med den nya situationen (Lazarus & Folkman, 1984) men i takt med att 

de börjar må bättre blir det svårare att bo på de skyddade boendena.  

 

Tidskrävande arrangemang  
	
I kvinnojourernas sätt att prata om vad som händer när kvinnan lämnar framträder 

tidsaspekten som en av de aspekter som påverkar kvinnorna mest. De berättar att det kan vara 

svårt för kvinnorna att hålla modet uppe efter att de lämnat det våldsamma förhållandet och 

att det kan ta väldigt lång tid för kvinnan att landa i sin nya situation och må bättre. Ett 

övergripande tema som kvinnojourerna pratar om är just att allting tar mycket längre tid än 

det borde göra och att framförallt tre av kvinnojourerna ser detta som ett strukturellt problem 

där samhället brister i sitt ansvar mot kvinnan.  
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Och huvud taget så tar det jättelång tid innan de ens får komma på förhör många 

gånger. Bli de dömda kan det dröja innan de får fängelsestraffet. Jag tycker det 

händer liksom ingenting    - Kvinnojour D 

 

En kvinna som lämnat mannen och polisanmält honom har tagit ett jättestort steg menar 

kvinnojouren och hon kan vara väldigt rädd för hur mannen ska reagera och vill därför 

komma igång med processen som en polisanmälan för med sig för att kunna lägga allting 

bakom sig. Många gånger handlar det om att kvinnan i just denna situation samlat mod att 

starta processen men så fungerar det inte i samhället. Det kan ta väldigt lång tid innan 

processen startar och därför menar kvinnojourerna att dessa utsatta kvinnor fortfarande inte är 

känner sig som en prioritering för samhället och att det är något som samhället måste 

förändra. Än en gång kan man se hur kvinnojourerna influeras av feminins i sina tolkningar 

och framförallt två kvinnojourer kopplar kvinnornas känsla av bortprioritering till att det är en 

konsekvens av det patriarkat som vårt samhälle bygger på (Andersson & Lundberg, 2001).  

 

Så att det är ett väldigt stort samhällsproblem men där fokus ofta läggs på 

individen där det snarare borde vara så att skifta strålkastaren till att se hur 

strukturerna i samhället ser ut. Att det är en konsekvens av att vi lever i ett 

patriarkat    - Kvinnojour A 

 

För en kvinna har alltid varit underlägsen och det har alltid varit okej att slå 

henne eller kränka henne     - Kvinnojour B 

 

Kvinnojourerna pratar också om att det kan uppstå en stor frustration hos kvinnorna då det 

kan ta långt tid för dem att till exempel få en egen bostad och att den tillfälliga situationen i 

det skyddade boendet inte är hållbar i det långa loppet. Det förklarar också att det kan ta 

väldigt lång tid innan kvinnan börjar må bättre och accepterar sin nya situation. I och med att 

det är en tidskrävande process att lämna mannen behöver kvinnan komma underfund med 

olika strategier för att orka med denna långa väntetid annars finns risken att hon inte klarar av 

att upprätthålla den förändring som hon gjort (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2010). Då kan 

hon återfalla i gamla mönster och då ökar även risken att hon går tillbaka till mannen eller 

hamnar i en liknande utsatt situation igen.   
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Myndighetskontakt  
	
Kvinnojouren nämner också att kvinnorna behöver mycket hjälp när de lämnar mannen och 

att det kan medföra mycket myndighetskontakt och kontakt med andra aktörer vilket 

kvinnorna inte alltid uppskattar.  

 

Ibland så när jag frågat ’när får du tid för dig själv’ eller ’när får du ha roligt’ får 

jag svaret ’vad menar du, det har jag inte tid för när jag måste ha kontakt med 

socialen, förvaltningsrätten, kontaktpersoner, skola, dagis allt alltså det finns 

ingen tid över’     

    – Kvinnojour A 

 

Man skulle kunna säga att denna omfattande myndighetskontakt kan fungera som en typ av 

problemfokuserad coping på det sätt att kvinnorna har en situation som de behöver fokusera 

på och finna handlingsalternativ till att hantera (Lazarus & Folkmans 1984). Det kan vara ett 

sätt för dem att fly undan sin nya situation och allt den för med sig om så bara för en liten 

stund genom att fokusera och tänka på någonting annat än på mannen de lämnat. Det kan 

handla om att ta kontakt med socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd eller vara i kontakt 

med arbetsförmedlingen för att försöka skaffa ett nytt jobb och för att starta upp det nya livet 

eller ordna fram viktiga dokument, identifikation eller bankkort som de inte fick med sig. 

Denna omfattande myndighetskontakt är något som kvinnorna inte är beredda på berättar en 

kvinnojour.  

 

Kvinnojourerna nämner också att all myndighetskontakt inte upplevs som positiv för kvinnan.  

Det kan vara så att kvinna behöver anmäla mannen till polisen, ansöka om besöksförbud eller 

så kan hon vara mitt uppe i en vårdnadstvist om de har barn. Därför kan det vara jobbigt för 

kvinna att behöva ha denna myndighetskontakt och det kan även vara så att kvinnan är så pass 

skör att hon inte vill eller mentalt orkar träffa de olika aktörerna som är inblandade. 

Kvinnojourerna pratar om att denna omfattande myndighetskontakt i vissa aspekter kan 

uppfattas som ett strukturellt problem där kvinnan måste kämpa för att bevisa sin utsatthet. I 

kvinnojourernas sätt att prata om detta kan man förstå att de är influerade av ett feministiskt 

perspektiv och att flera av kvinnojourerna kritiserar samhällets fokus på den höga bevisbördan 

och menar att samhället ibland glömmer bort kvinnan bakom bevisen (Andersson & 

Lundberg, 2001).  
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Jag tänker när det ser ut som det gör idag det är så svårt att få någon åtalad för 

att bevisbördan är så hög    – Kvinnojour C 

 

Något som kvinnojourerna också tar upp och pratar om är att det inte är gratis för en kvinna 

att lämna ett destruktivt förhållande och att det är många aktörer som är inblandade.  

 

…Hur mycket det kostar samhället till exempel, för att en kvinna som söker 

kvinnojouren där har du ett första bemötande och en kostnad, sen har du kanske 

då att du ska åka till sjukvården för att dokumentera dina skador och det är 

också en kostnad men inte för henne utan för samhället. Sen ska hon på 

socialförvaltningen, hon ska ha en advokat och hon ska kanske gå till 

tandläkaren för hon har fått en tand utslagen, vad vet jag. Och försäkringskassan 

för hon blir sjukskriven. Arbetsgivaren där har du en som ska betala ut sjuklön, 

hon kan bli arbetslös. Sjukskriven och arbetslös då har du både 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen så det är så väldigt många aktörer 

med i våld i nära relationer så jag tror att det är lite det också som vi vill belysa, 

att det kostar samhället mycket pengar när en kvinna blir utsatt  

    – Kvinnojour B 

 

Som vi ser i citatet ovan innebär det en stor kostnad för samhället när kvinnan lämnar ett 

misshandlande förhållande vilket det inte pratas om. Det är många olika aktörer och 

myndigheter som kan vara inblandade när en kvinna lämnar och det blir en stor kostnad för 

samhället vilket visar på att våld i nära relationer har gått från ett privat problem till ett 

samhällsproblem (Andersson & Lundberg, 2001). Förr var det inte självklart att våld i nära 

relationer var ett problem för samhället som det är idag och därför var det heller inte självklart 

att samhället skulle ta ansvar och stå för kostnaderna. I takt med att konstruktionen av våld i 

nära relationer har utvecklats och förändrats har samhället och staten behövt ta mer ansvar 

och det medför mer myndighetskontakt för de utsatta kvinnorna (Wenneberg, 2010). Man har, 

enligt kvinnojourerna, slutat att se våld mot kvinnor i nära relationer som ett privat problem 

och har omdefinierat det till ett samhällsproblem. 

 

Och att det finns en tanke att det som pågår bakom stängda dörrar är privat och 

det ska stanna där   - Kvinnojour A 
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En ny social situation  
	
Ovan har det fokuserats på att presentera konsekvenser som är i direkt anslutning till att 

kvinnan lämnar mannen. I detta avsnitt fokuseras det mer på kvinnornas nya situation och 

hennes kamp att bygga upp ett nytt liv. Kvinnojourerna menar att detta handlar om en 

förändringsprocess som kommer kräva mycket tid, kraft och fokus för kvinnan.  

 

Känslomässiga stormen  
	
Kvinnojourerna är tydliga med att punktera att det är många känslor som uppstår hos kvinnan 

när hon lämnat den misshandlande mannen och att det kan ta lång tid innan dessa stabiliseras 

då det är en stor förändring som kvinnan gjort. Hur dessa känslor tar uttryck är väldigt 

individuellt hos kvinnorna men kvinnojourerna tycker sig ändå kunna vara överens om att det 

är en känslostorm som kan vara svår för kvinnorna att hantera. Detta kan man förstå som att 

kvinnan tidigare har använt sig av en känslofokuserad copingstrategi för att orka med sin 

tidigare situation med mannen (Lazarus & Folkman, 1984) och att hon nu måste bearbeta 

dessa känslor som hon kanske har undantryckt i flera år. Därför är det heller inte ovanligt att 

känslorna konkurrerar med varandra på olika sätt vilket kvinnojourerna menar att man kan 

förstå och förklara genom det traumatiska band som kvinnan har utvecklat till mannen 

(Holmberg & Enander, 2004). Detta band har utvecklats genom att mannen har, som 

kvinnojourerna benämner det, växlat mellan våld och värme och där mannen lyckats bryta ner 

kvinnan genom att växelvis visa henne kärlek för att i nästa sekund kränka och hota henne 

och därför kan kvinnorna vara väldigt sköra när de väl kommer till kvinnojouren och en lång 

tid efter.   

 

Nej men oftast är det en mix av känslor en mix av lättnad men också ångest vad 

har framtiden att erbjuda, hur kommer jag vidare, hur blir det för mina barn, 

kommer han komma efter mig   – Kvinnojour A 

 

Ingen kvinna går igenom samma emotionella resa när hon har lämnat ett våldsamt förhållande 

men kvinnojourerna kan ändå se vissa återkommande känslor hos kvinnorna som kan hålla i 

sig i flera år. Många kvinnor mår väldigt dåligt efter att de har lämnat och det kan ta flera år 

innan de börjar må bra igen, om de någonsin kommer över det de varit med om. 

Kvinnojourerna är noga med att benämna det som ett trauma och förklarar att det är vanligt att 
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kvinna kan behöva professionell hjälp av en psykolog en lång tid framöver. De berättar att det 

inte är ovanligt att kvinnorna känner tomhet och ensamhet, blir deprimerade och utvecklar 

ångest och oro, både för den rådande situationen men även för vad som ska hända i framtiden 

och att de behöver hjälp på medicinsk väg för att orka med situationen. Det kan också vara 

rädda för vad som ska hända eller att han ska komma efter henne och kvinnojourerna menar 

att samhället pratar för lite om dessa aspekter och endast fokuserar på att kvinnan lämnat 

mannen men inte vad som händer efter det. Enligt kvinnojourerna pratar man inte om det 

psykiska och emotionella som medför att lämna och därför kan det medföra att kvinnan inte 

är förberedd på hur tufft det är och vilken förändring hon måste göra för att klara av sin nya 

situation. De menar att man behöver prata mer öppet om den psykiska ohälsa som kvinnorna 

kan lida av som en konsekvens av våldet och den psykologiska stress de levt under för att 

kunna stötta dessa kvinnor mer (Wenneberg, 2010).   

 

Men det finns vissa kvinnor som jag kan tänka på som har fått sitt liv förstört 

och så finns det kvinnor som är döda och det finns också de kvinnor som lever 

rent fysiologiskt men som är döda själsligt som bara sitter och inte kommer 

vidare som har blivit förstörda och som lever i sån fruktansvärd psykisk ohälsa 

att han har lyckats… det är tragiskt   – Kvinnojour C 

 

Kvinnojourerna förklarar också att vissa kvinnor kan uppleva en nästan euforisk känsla precis 

efter att hon lämnat mannen som håller i sig i ett par dagar men att denna snabbt försvinner 

när de börjar förstå vad det är de har gjort, hur deras situation har förändrats och vad de 

behöver ge upp. De känner en enorm skuld och skam för att de inte lämnat tidigare och för att 

de tillåtit männen att misshandla dem. Kvinnorna har ofta inte heller något självförtroende 

och dåligt självkänsla när de lämnar vilket kvinnojourerna förklarar som att de har 

internaliserat det mannen har präntat in i dem och accepterat att det var deras fel att våldet 

förekom. De har blivit så pass nedbrutna att de inte vet hur de ska hantera sig själva och 

därför måste kvinnojourerna försöka bygga upp kvinnorna igen.   

 

Jag tror på en … det är lite som att fostra barn, man ska ge dem lite uppgifter att 

lägga egna värderingar på vad de kan och inte kan för de kan hur mycket som 

helst men de har bara inte fått göra det på så lång tid så det är självkänslan och 

självförtroendet som man får hjälpa att bygga upp på dem och när man har gjort 

det är det nästan som att se en blomma slå ut, hur de har varit långt, långt nere 
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till att de växer upp, det är det som är så häftigt att se  

    – Kvinnojour B 

 

Detta kan man se som början på Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) andra fas i deras 

förändringsprocess. Kvinnan har då lämnat den första fasen där hon har börjat ifrågasätta sina 

gamla livsmönster för att nu succesivt lösa upp och börja ersätta dem med nya. Att skapa nya 

livsmönster kommer kräva mycket arbete för kvinnan och hon kommer behöva mycket stöd 

och hjälp att utveckla olika copingstrategier för att orka upprätthålla dessa nya livsmönster 

och vanor och de bakslag som kan uppstå. Kvinnojourerna menar att det inte är ovanligt att 

kvinnorna kan må bra en kort tid och sedan händer det något eller de kommer att tänka på 

något som gör att de faller ner igen och måste börja om på nytt. Samtliga påpekar även 

kvinnojourerna att det kan vara en livslång process för många kvinnor där vissa kvinnor kan 

återhämta sig och utvecklas på ett par månader eller år men att vissa aldrig återhämtar sig och 

behöver psykisk och medicinsk hjälp livet ut. Hydéns (2008) förklarar detta med att kvinnan 

inte kan bli fri att skapa sitt egna liv om hon inte ger upp mannen som objekt för hennes hat 

och försonas med det faktum att hennes liv innehåller mycket smärta.  

 

Vi ser också att det finns kvinnor som kommer tillbaka efter flera år och som 

mår fortfarande väldigt dåligt av det som han har gjort dem och inte riktigt 

kommit vidare    – Kvinnojour C 

 

Nu vill jag gå vidare 
	
När kvinnan väl lämnat börjar den riktiga kampen att ta tillbaka sitt liv men det är inte lätt och 

hon kan stöta på många problem under tiden. När kvinnan har levet en längre tid utan mannen 

och hon har påbörjat Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) första eller kanske till och med 

andra fas i förändringsprocessen vilket innebär att bearbeta det hon varit med om och 

eventuellt påbörjat uppluckringen av gamla tankemönster kan hon snart själv känna att hon 

vill vidare och påbörja sitt nya liv på riktigt. Hon kan i dessa faser börja fundera på hur 

hennes situation har förändrats och vad hon vill göra med sitt liv.  

 

Jo men man kanske får en möjlighet att göra det man själv vill gällande yrke 

många väljer ju att kanske utbilda sig igen man kanske väljer att knyta upp 

gamla kontakter, har man möjlighet kanske man får tillgång till ett boende nu 
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ser ju boendesituationen ut som den gör och det är många gånger svårt men att 

kunna som jag sa innan att skapa sig sitt eget  – Kvinnojour A  

 

Det är inte ovanligt att kvinnan börjar jobba igen samt väljer att gå tillbaka till sina studier 

eller utbildar sig till något nytt och det är nu den tidigare isoleringen som deras situation för 

med sig kan börja brytas upp. Kvinnojourerna nämner att det kan vara svårt för kvinnan, 

speciellt om hon flyttat till en annan kommun, att bygga upp sitt kontaktnät igen men att det 

kan göra en stor skillnad för kvinnan om hon lyckas med detta. De menar att en copingstrategi 

som är viktig för kvinnorna är att finns stöd i människorna runtomkring kvinnan som inte är 

myndigheter och att ha någon att prata med (Lazarus & Folkman, 1984). Att skapa ett nytt 

kontaktnät kan därför innebära en stor skillnad för kvinna. Samtidigt så menar kvinnojourerna 

att det kan vara svårt att upprätthålla dessa kontakter när kvinnan bor i skyddat boende och 

därför är det viktigt för kvinnan att försöka hitta en egen lägenhet.  

 

Det är mycket regler i de här skyddade boendena så man kan inte leva ett 

normalt liv med en gång. Även om man försöker för en del börjar som sagt 

skolan eller börjar jobba eller så efter ett tag men som det är härligt att se för de 

blir ändå med positiva och glada så det är jätteskönt att se  

    – Kvinnojour D  

 

När kvinnan först lämnar mannen kan det vara så att hon behöver bo en tid på ett av 

kvinnojourernas skyddade boenden och där behöver hon följa många regler, bland annat att 

hon inte får berätta för någon att hon bor där och hon inte ta hem någon utomstående vilket 

kan vara väldigt isolerande för henne. I början kan det vara skönt för kvinnan men i takt med 

att hon börjar vänja sig vid sin nya situation och kanske börjar studera eller jobba igen kan det 

bli väldigt tufft för henne förklarar kvinnojourerna. Detta stämmer överens med Veronica 

Ekströms (2008) forskning som lyfter boendet som ett av de viktigaste behovsområdena för 

kvinnorna. De skyddade boendena bygger på att kvinnorna ska bo där i ungefär tre veckor för 

att sedan flytta till något eget och är alltså inte tänkt som ett långvarigt boende men för många 

kvinnor blir det tyvärr det. Detta hänvisar kvinnojourerna till som ett strukturellt problem, 

både inom organisationen och i samhället då det inte finns någon annan stans för kvinnan att 

ta vägen (Andersson & Lundberg, 2001).  
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Kvinnorna har, som jag nämnt innan, ofta ekonomiska problem och lever på försörjningsstöd 

vilket är en liten summa pengar. Med denna begränsade inkomst ska kvinnan finansiera sitt 

nya liv med lägenhet, möbler och mat. Det är inte ovanligt att kvinnan har fått lämna sitt jobb 

och att hon har gamla skulder och då kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop och 

samtidigt flytta. Även att gå och handla kan vara ett stort projekt för henne till en början och 

om hon inte kan utveckla olika strategier för att hantera dessa nya problem finns en stor risk 

att hon går tillbaka till mannen just för att hon inte orkar.  

  

Kvinnojourerna påpekar också att det överhuvudtaget är väldigt svårt att få en bostad i dagens 

bostadsklimat och det blir ännu svårare för dessa kvinnor som många gånger har 

betalningsanmärkningar och skulder. Om de har flyttat till en annan kommun har de kanske 

inte heller någon som kan gå i borgen för henne och då är det inte lätt att få en lägenhet och 

därför måste hon kanske stanna på det skyddade boendet upp till ett år efter att hon lämnat 

mannen vilket kan vara otroligt påfrestande för henne. Kvinnojourerna beskriver att många 

kvinnor vill gå vidare med sina liv men att de kan bromsas på grund av hur samhället är 

uppbyggt (Andersson & Lundberg, 2001).  

 

Förr kunde de få en lägenhet utan problem men idag måste man kanske skriva 

speciella intyg att du varit i kontakt med kvinnojouren och du går på samtalsstöd 

på socialtjänsten och kanske andra intyg som bevisar att kvinnan är i en akut 

situation som gör att hon kanske kan gå före i kön och kanske få vänta i tre 

månader istället för ett år. Tiden är ju längre för henne att få en egen bostad idag

     - Kvinnojour B  

 

Som jag nämnde tidigare spelar kvinnans kontaktnät en viktig roll för att hon ska orka med att 

upprätthålla den förändring som hon gjort och för att hon ska orka tackla nya hinder som 

uppstår. Därför kan man tänka sig att kvinnorna gärna återuppta kontakten med gamla vänner 

och bekanta men så är inte alltid fallet. Många kvinnor väljer istället att bryta helt med sitt 

gamla liv för att fokusera på sitt nya förklarar kvinnojourerna. Detta kan man se som en 

copingstrategi för att hantera den rädsla som många kvinnor känner och lever med (Lazarus & 

Folkman, 1984). Denna rädsla härstammar, enligt kvinnojourerna, från att mannen ska hitta 

och få tillgång till henne genom hennes gamla kontaktnät. Många kvinnor kan dock vilja ha 

kontakt med mannen och en kvinnojour förklarar att även detta är ofta en form av 

copingstrategi för att hålla koll på var mannen är och om han vet var hon är. Det är en form av 
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trygghet för kvinnan menar kvinnojouren. Å andra sidan är det även många kvinnor som 

återupptar kontakten med exempelvis sina föräldrar och är oerhört glada för det men många 

skapar som sagt nya kontaktnät mycket på grund av att de vill lägga allt bakom sig och inte 

bli stigmatiserade.   

 

Och sen också att det finns de här fördomarna om våld i nära relationer också 

och att det inte pratas om det alla gånger så jag tror att det kan kännas 

stigmatiserande absolut    - Kvinnojour A 

 

Dock så menar kvinnojour B att denna konstruktion om vad våld i nära relationer är för något 

har förändrats i den mån att det inte är lika stigmatiserande idag (Bryman, 2011) och att det 

kan vara positivt för kvinnan när hon väl berättar.  

  

Jag upplever nog mer att när de väl ska berätta för vissa ute i samhället så säger 

dem herregud vilken tur att du fått hjälp istället för man har en förutfattad 

mening för vad ska dem säga   – Kvinnojour B 

 

Eländet fortsätter  
	
Som jag tagit upp tidigare pratar kvinnojourerna om att det kan ta väldigt lång tid innan 

kvinnorna börja må bra igen, om de någonsin gör det, och att det kan medföra många negativa 

aspekter som man inte pratar tillräckligt om. Mannen kan fortfarande spela en aktiv roll i 

kvinnans liv och det, menar kvinnojourerna, kan tära mycket på kvinnorna, att behöva leva 

med en rädsla att han ska hitta henne. Det kan vara så att mannen vid flera tillfällen letar upp 

kvinnan vilket gör att hon kan behöva flytta många gånger och till olika kommuner. Detta 

menar kvinnojourerna kan vara förödande för kvinnorna då de gång på gång måste se sina liv 

slås till spillror för att sedan bygga upp det igen. Att hon inte kan komma bort från honom gör 

att hon kan leva med en psykologisk stress och aldrig känna sig riktigt säker. Kvinnojourerna 

pratar här att ett sätt för kvinnan att hantera detta är att använda sig av en typ av 

problemfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984) där hon fokuserar på att utveckla 

strategier och rutiner för vad hon ska göra om mannen hittar henne. Med hjälp av dessa 

strategier kan kvinnan ta tillbaka lite makt och känna att hon är i kontroll över sin situation 

vilket kan minska den psykologiska stressen något.  
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Det här att inte kunna ha sitt eget och att inte kunna stänga dörren om sig… för 

det är väldigt viktigt för oss att kunna ha sin trygga plats och att kunna komma 

hem och känna att det här är mina grejer, här kan jag vara trygg, här får jag vara. 

Men även om du inte har den här personen fysiskt hos dig är det nästan som den 

inkräktar ändå bara av själva tanken   

    – Kvinnojour A  

 

Kvinnojourerna pratar också om att barnen kan vara en länk som knyter kvinnan till mannen 

och att det i sin tur kan påverka kvinnan negativt. Kvinnan måste då interagera i någon 

utsträckning med mannen tills barnen fyller 18 år oberoende hur hon känner. Ur 

kvinnojourernas sätt att prata om detta kan man märka att deras tolkningar och resonemang 

bygger på ett feministiskt perspektiv där de kämpar för att kvinnorna ska känna sig trygg och 

våga stå upp för sig själva och säga nej (Andersson & Lundberg, 2001). Kvinnojourerna 

pratar om att det finns en stor rädsla hos kvinnan att socialtjänsten kommer att ta barnen från 

henne om hon inte samarbetar med mannen i umgängesfrågor och så vidare och att denna 

rädsla härstammar från att kvinnorna är rädda för att ingen ska tro på dem. Därför anser 

kvinnojourerna att ett av de viktigaste stöden man kan ge kvinnorna är just att visa att man 

tror på henne och står på hennes sida.  

 

Så det ser olika ut men många kvinnor som kommer hit nu har redan lämnat, 

separerat men han fortsätter att jaga dem eller han genom en vårdnadstvist 

bråkar med dem och eländet fortsätter efteråt kanske ännu värre än innan för då 

har dem inte den absoluta kontrollen över henne utan då blir barnen spioner ’Är 

det någon hemma hos mamma’ eller han struntar i att hämta barnen när han ska 

ha dem för om hon har barnen hela tiden så kan hon inte träffa någon annan man 

för det är det som det handlar om hela tiden. Så det finns många varianter på

     – Kvinnojour C  

 

Samhället är inte riktigt bra på det här tycker jag inte för att många gånger om 

man tittar på vårdnadsfrågan om man hamnar i en tingsrättsförhandling när det 

gäller barnen som är ett civilrättsmål, det är inget brottsmål så kan ju domaren 

säga så här ’jaja men nu tittar vi inte på det som har varit utan det var då’. Men i 

de här ärendena så är det inte så utan det här våldet påverkar henne fortfarande 

så att det kan jag säga är en fruktansvärd press för kvinnorna och de måste ha 
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kontakt med den här mannen till barnen är 18 år och hela tiden dividera 

    – Kvinnojour C 

 

Mannen kan fortsätta att psykiskt misshandla kvinna utan att människorna runt omkring 

förstår vad som pågår. Kvinnojourerna förklarar att kvinnorna har lärt sig att läsa av mannen 

och att hon kan förstå att när han säger en sak eller gör en gest så betyder det egentligen något 

annat och det kan vara väldigt tufft för kvinna att behöva fortsätta interagera med mannen på 

dagis, skola eller på socialtjänsten. Genom att barnen fungerar som en länk som knyter 

kvinnan till mannen har han fortfarande tillgång till kvinnan och det är något som man inte 

pratar tillräckligt om. Enligt kvinnojourerna är det många kvinnor som lider i det tysta och 

menar att samhället måste skaffa mer kunskap om och bli bättre på att uppfatta när kvinnan 

blir utsatt för psykiskt våld (Wenneberg, 2010).  

 

Så länge de har små barn och måste kommunicera gällande skola, 

överlämningar osv då finns han ju. Varje gång de träffar honom speglas .. så gör 

han saker som ingen annan kanske fattar vad det är han gör men hon fattar. Det 

räcker att han säger något i telefonen så vet hon, så spelas allting upp. Det är 

svårt under den perioden men ändå kan jag träffa kvinnor som känner att nu har 

jag gått vidare   - Kvinnojour A 

 

 

Stöd och förändring 
	
Kvinnojourerna pratar om att det första steget i kvinnans förändringsprocess är när hon förstår 

eller accepterar att hon varit misshandlad vilket samstämmer med Lennéer-Axelson och 

Thylefors (2010) första fas i deras teori om förändringsprocessen. Kvinnojourerna berättar att 

det är väldigt många kvinnor som inte ser sig själva som misshandlade när de först kommer 

till kvinnojouren vilket kvinnojourerna tolkar som en form av känslomässig copingstrategi där 

kvinnorna har lurat sig själva och intalat sig att de inte har varit utsatta (Lazarus & Folkman, 

1984). I kvinnojourernas sätt att prata om vad våld är kan man förstå att våld är mer än bara 

det fysiska våldet och att det kan vara svårt för kvinnan att själv se och känna igen dessa 

andra former såsom till exempel det indirekta, ekonomiska, latenta eller psykiska våldet 

(Wenneberg, 2010). Kvinnojourerna pratar här om att detta våld har uppstått successivt och 
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har blivit normaliserat för kvinnan och att det kan vara svårt för kvinnan att känna igen när 

hon blivit utsatt vilket även Holmberg och Enander (2004) visar på i sin forskning.   

 

Tyvärr så har man liksom hakat fast att man tror att man måste ha en blåtira, 

jättemycket blåmärken, att man ska blöda. Det var en kvinna som sa ’jag har 

aldrig blödigt …’    – Kvinnojour C 

 

När kvinnan har kommit tillräckligt långt i sina tankegångar att hon förstår att hon har blivit 

utsatt och att det inte är hennes fel kan man se det som att hon har tagit ett stort steg inom fas 

ett och kanske även påbörjat fas två i Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) 

förändringsprocess. Hon har nu uppmärksammat gamla tankemönster och kan börja förändra 

och omprogrammera dem vilket hon kan göra i samspel med andra. Därför är bland annat 

stödgrupperna otroligt viktiga för kvinnorna, enligt kvinnojourerna då de fungerar som en 

form av känslomässig coping (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Men jag tänker när du kommer till insikten att det inte är ditt fel, asså när 

ansvaret läggs hos den personen som har utsatt dig, jag tror att då kan det bli 

lättare     – Kvinnojour A  

 

Det absolut viktigaste i Lennéer-Axelson och Thylefors (2010) förändringsprocess är 

kommunikationen och därför är det heller inte långsökt att det viktigaste stödet för kvinnor är 

just kommunikation och samtal med andra. Genom kommunikation kan de bearbeta sina 

tankar och känslor samtidigt som de kan finna stöd hos varandra och utbyta kunskap och olika 

copingstrategier för att orka med sin rådande situation. Kvinnojourerna menar därför att 

kvinnorna kan komma långt på öppenhet och kommunikation i sin förändringsprocess därför 

att de kan finna stöd i människorna runt omkring dem.  

 

Då är det ju liksom mer okej men det är ändå en uppgiven historia som hon 

måste hantera ensam. Där tror jag jättemycket på att man har mycket samtal och 

man får träffa andra kvinnor som gör att man inte behöver känna den rädslan 

och hon är inte ensam om de   – Kvinnojour B 

 

Samtidigt finns det kvinnor som inte har förmågan att hantera sin nya situation menar 

kvinnojourerna och det kan man förklara med en avsaknad av stöd och copingstrategier, både 
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känslomässiga och problemfokuserade (Lazarus & Folkman, 1984). Om kvinnan inte har 

utvecklat olika copingstrategier finns det en risk att hon inte orkar upprätthålla de nya 

livsmönster hon skapat vilket kan liknas vid ett återfall i missbruk. För att försöka förhindra 

att kvinnan återfaller i gamla mönster eller går tillbaka till mannen rekommenderar 

kvinnojourerna kvinnorna att finna stöd i varandra, i barnen och andra utomstående personer 

då det absolut viktigaste stödet för kvinnor finns i samtalet. Även kvinnojourerna erbjuder 

stödsamtal och om det inte är tillräckligt kan de hjälpa kvinnorna att få en kontakt på 

psykiatrin eller socialtjänsten och de kan tipsa om annan hjälp som till exempel kriscentrum 

och den nationella kvinnofridslinjen. Kvinnojourerna anser också att kommunala 

bostadsbolag, arbetsförmedling och socialtjänst, om kvinnan har försörjningsstöd, kan vara 

viktiga aktörer för kvinnan när hon startar upp sitt nya liv. De menar att det finns ett visst stöd 

och hjälp för kvinnorna men att det behövs mycket mer. En kvinnojour menar att man 

behöver flytta fokus från individen och göra förändringar på samhällsnivå. Dock så kan 

kvinnojourerna inte ge några svar på vad som konkret behövs för att underlätta för dessa 

kvinnor. 

 

Det är ett väldigt stort samhällsproblem men där fokus ofta läggs på individen 

där det snarare borde vara så att skifta strålkastaren till att se hur strukturerna i 

samhället ser ut   - Kvinnojour A 

 

 

Känner du att samhället tar sitt ansvar för dessa kvinnorna? 

Nej säger jag direkt som bara varit här 1,5 år. Jag visste ingenting innan detta 

och jag är skrämd så illa det är och så lite stöd de får de här stackars kvinnorna 

-Kvinnojour D 

 

Diskussion  
	
Syftet med undersökningen var att undersöka hur persona på kvinnojourer talar om 

konsekvenserna för kvinnor att lämna ett våldsamt förhållande och vad de möter. Det mest 

framträdande resultatet jag kom fram till var att kvinnojourerna ansåg att de flesta kvinnor 

inte var beredda på vilken stor omställning de behöver göra och hur tuff och tidskrävande 

denna process är.  
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Vad man kan se så influeras kvinnojourerna mycket av ett feministiskt perspektiv i sina 

tolkningar och anser att många av svårigheterna som kvinnorna möter har sin grund i 

strukturella problem och är konsekvenser av det patriarkala samhälle som vi fortfarande lever 

i (Andersson & Lundberg, 2001). Detta kan man se i hur de pratar om kvinnans ställning i 

samhället, hur hon fortfarande kan uppfattas som det svagare könet i olika situationer och hur 

samhället brister i sitt sätt att ta ansvar för kvinnorna. Man kan förklara att kvinnojourerna 

resonerar på detta sett utifrån deras position i samhället och den kunskap och expertis de 

besitter om våld i nära relationer. Kvinnojouren är en frivilligorganisation som funnits sedan 

1978 och har över tid blivit en del i samhällets stöd att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Det är en 

organisation som dagligen kommer kontakt med dessa utsatta kvinnor och jobbar för att 

bygga engagemang i frågor som rör våld i nära relationer. Kvinnojourerna tar upp att en mans 

rättigheter till att träffa sitt barn många gånger kan vinna över kvinnans rätt att känna sig 

trygg och de tar också upp att det fortfarande finns en underliggande tradition att våld i nära 

relationer är ett kvinnoproblem (Andersson & Lundberg, 2001). Kvinnojourerna förklarar 

detta med att det sällan är mannen som utför våldet som samhället och median fokuserar på 

utan det är oftast kvinnan som står i centrum och det är kvinnan som behöver ge upp och 

förändra stora delar av sina liv.  

 

Vad kvinnan sedan möter när hon väl lämnar är en tidskrävande och tuff situation både fysiskt 

men även psykiskt och emotionellt. Nu ska hon bryta den normalisering av våldet hon levt i 

och ersätta gamla livsmönster med nya (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2010). Hon kommer 

enligt kvinnojourerna få kämpa med sig själv och mot isolering, rädsla och sorg. I flera fall, 

speciellt om det finns barn med i bilden kommer hon även att fortsätta få kämpa mot mannen. 

Därför pratar kvinnojourerna om hur viktigt det är att stötta och bygga upp kvinnorna så att de 

kan klara av att möta sin nya situation samtidigt som de påpekar att det är en tidskrävande 

process.  

 

Av kvinnojourerna sätt att pratar kan man också förstå att kvinnorna själva måste vara 

beredda på att jobba på sig själva och vilja förändra sin situation. De förklarar att det inte är 

samhället som skapar denna förändringen utan det är kvinnorna som måste göra det stora 

jobbet. De menar att det inte räcker för kvinnan att förändrar sin fysiska situation utan att en 

förändring måste ske inifrån både på ett intellektuellt och känslomässigt plan (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2010). För att kvinnorna ska klara att genomföra denna förändring tar 
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de olika kvinnojourerna upp vikten av stöd och att utveckla olika copingstrategier (Lazarus & 

Folkman, 1984). Om hon inte har tillräckligt med stöd och avsaknad av copingstrategier finns 

det en stor risk att hon inte lyckas upprätthålla den förändring hon gjort och då kan hon 

återfalla i gamla livsmönster och då ökar även risken för att kvinnan går tillbaka till mannen 

igen förklarar de olika kvinnojourerna.  

 

Kvinnojourerna pratar också om att genomgå en förändring kräver mycket tid, kraft och fokus 

för kvinnan men att det krävs ännu mer av kvinnan om samhälleliga strukturer såsom 

bostadsbrist och myndighetsutövning begränsar deras handlingsutrymme. Därför är 

kvinnojourerna positiva till att fler och fler tar upp och pratar om vad det faktiskt konkret 

innebär för en kvinna att lämna. De menar att om ingen tar upp och pratar om konsekvenserna 

kan det inte ske någon förändring varken personlig eller strukturell. Genom att vara öppna 

och ärliga kan man skapa förändring och kanske underlätta för nästa kvinna som ska genomgå 

en liknande resa menar kvinnojourerna (Andersson & Lundberg, 2001).  

 

Vad man kan se är alltså att våldet tillsammans med förändringsprocessen skapar nya former 

av utsatthet då konsekvenserna av våldet inte tar slut vid sista slaget utan spiller ut i 

bearbetningen av trauma, ekonomisk utsatthet, social utsatthet och andra tidskrävande 

förändringar. Men trots allt detta så är alla kvinnojourerna överens om att det bara finns 

positiva vinster för kvinnan att hämta även om hon kanske inte ser dem från början.  
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Bilaga 1  
	
Intervjuguide: 

 

Kan du berätta lite om dig själv, utbildning, arbetserfarenhet osv?  

Vad är kvinnojouren?  

Hur definierar du våld i nära relationer?  

Hur påverkas kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer? 

Löper vissa kvinnor större riska att bli utsatt för våld i nära relationer än andra? Varför? 

Vilka lösningar och åtgärder finns det för en kvinna som utsatts för våld? 

 

Varför tror du kvinnor väljer att stanna i relationer där våld förekommer? 

Varför tror du kvinnor väljer att lämna? Vad finns det för skäl?  

Varför tror du gör att kvinnan lämnar när hon lämna? 

Vad innebär det för kvinnan att lämna ett våldsamt förhållande? (boende, ekonomi, sociala 

relationer, arbete, materiell standard) 

 
Hur påverkar det kvinnan att lämna ett våldsamt förhållande? 

Vad kommer kvinnan att möta när hon lämnar förhållandet?  

Tror du kvinnorna är beredda på vad det innebär att lämna förhållandet?  

Hur tror du kvinnor känner efter att ha lämnat ett våldsamt förhållande?  

 

Hur stöttar ni kvinnor som valt att lämna våldsamma relationer?  

Viket stöd behöver kvinnan efter att hon lämnat? 

Hur länge stöttar ni kvinnorna efter att de lämnat? 

Hur ser kvinnans situation ut efter att hon lämnat mannen? 

Tror du att kvinnorna kommer att stöta på svårigheter? I så fall vilka?  

Hur tror du kvinnors liv, efter att de lämnat, påverkas av våldet?  

Finns det risk att kvinnan går tillbaka till mannen? - Vad kan man göra för att motverka detta? 
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Bilaga 2  

Information angående uppsats och intervju  

Jag studerar den sjätte terminen på socionomprogrammet på Lunds universitet och skriver just 

nu min c-uppsats, som är en obligatorisk del av utbildningen.  

Under de senaste åren har mycket forskning gjorts på ämnet mäns våld mot kvinnor och det 

har varit ett vanligt förekommande ämne i media. Dock så har det inte forskats lika mycket 

om vad som händer efter en kvinna lämnar ett våldsamt förhållande och därför vill jag 

undersöka hur personal på kvinnojourer pratar om detta och mäns våld mot kvinnor.  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur personal på kvinnojourer pratar om 

konsekvenserna för kvinnan att lämna ett våldsamt förhållande.  

För att undersöka detta kommer jag att intervjua ett antal kvinnojourer och dess personal som 

verkar i södra Sverige. Jag kommer sammanlagt att utföra fyra intervjuer som kommer vara 

semistrukturerade vilket innebär att jag kommer att utgå från ett frågeformulär men kommer 

att låta er prata fritt kring varje fråga och varje intervju beräknas ta ca 60 minuter. Jag 

kommer, med ert samtycke, spela in intervjuerna för att sedan överföra dem till text för att 

underlätta bearbetningen av empirin. Allt insamlat material kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer att raderas när undersökningen är färdig.  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

undersökningen. Alla som medverkar i undersökningen kommer att ges största möjliga 

konfidentialitet och du kommer att få vara helt anonym. Uppgifterna som samlas in kommer 

endast att användas till undersökningen.  

Om du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig.  

Hanna Jarl - Socionomstuderande  

 

	


